
TRÍ THỨC "HOÀI NGÔ" CÁC ÔNG LÀ AI ? 

Phạm Trung Kiên 

 
Kính thưa Quý vị Quan tâm, 
Chúng tôi không ngần ngại nói thẳng ra rằng; các Vị là những TRÍ THỨC, NHỮNG 

NGƯỜI ưa chuộng "SỰ THẬT" và bảo vệ "CÔNG LÝ"! 
Các Vị thật can đảm, đã cố công soi rọi lịch sử để trả lại sự công bằng cho cố Tổng Thống 

Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống nhân hậu, hết lòng vì Quốc gia Dân tộc, quyết 

tâm bảo vệ Danh dự Quốc gia và Chủ quyền Dân tộc Việt Nam đến hơi thở cuối cùng! 
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Cám ơn LM Nguyễn Văn Khải, một 
người trẻ sinh trưởng ở miền Bắc dưới 

chế độ csvn, một người đã khách 

quan nói về cố Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm và so sánh cụ Diệm với ông Hồ 

Chí Minh. (xin bấm vào clip trên để 
nghe biết)      

 
Nhưng thật đáng tiếc thay, sau ngày 

30/4/1975 khi VNCH bị bức tử, csvn 
chiếm trọn miền Nam, bức màn tre 

được vén lên, người miền Bắc đã sáng 
mắt ra khi nhìn được "SỰ THẬT" lịch 

sử, thì một số người ở miền Nam 
như SáuGió chẳng hạn, những người được thừa hưởng công lao của cụ Diệm, sống nhờ 

ơn mưa móc của chính phủ VNCH, thì lại đui mù lương tâm, bịa đặt dối trá, vu cáo 
bố láo để... bôi nhọ cụ Diệm! 

 

Càng đọc lịch sử, càng thấy thương và cảm mến cụ Diệm. Ngay đến loạn tướng Tôn Thất 
Đính, suốt hơn nửa thế kỷ đã bị lương tâm dày vò, để rồi đến lúc cuối đời cũng đã phải 

nghẹn ngào thốt ra, qua cuộc phỏng vấn của PV Vũ Nhân (SBTN), rằng;..."Nghĩ lại mà 
thương cụ Diệm, ông hiền quá!  

 
Khốn thay cho những kẻ “bài Ngô”, chúng là những kẻ bại não, tà tâm, do vậy mà chúng 

bất kể đến lương tâm và liêm sỉ, dã tâm bịa đặt gian dối để bôi nhọ ông Diệm theo chủ 
trương của csvn! 

Những lời tâm tình của LM Nguyễn Văn Khải rất chân tình, rất đáng cho chúng ta 
suy nghĩ và ngưỡng mộ! 

 
Hoài Ngô, rất đáng hoài Ngô 

"Bài Ngô" ? Những kẻ ma cô điên cuồng 
Cụ Ngô, Tổng Thống kiên cường 

"Bài Ngô" + VC... một phường điêu ngoa  
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